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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั งนี เป็ นการศึ ก ษาเชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive
research) ประชากรทีศึกษา คือ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชนในจังหวัดนครราชสี มา ผลการศึ กษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53 มีอายุเฉลีย 43.44 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 77.8 ส่ วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 74.2 ระยะเวลาทีปฏิบตั ิหน้าทีหวั หน้า
ศูนย์สุขภาพชุมชนน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 46.5 และเคยได้รับการอบรมหลักสู ตรทางการบริ หาร ร้อยละ
60.1 แรงจูงใจในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย 3.71 (S.D.=0.35) โดยปั จจัยจูงใจและปั จจัย
คําจุน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย 3.88 (S.D.=0.37) และ 3.60 (S.D.=0.38) ตามลําดับ การบริ หารงาน อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลีย 3.96 (S.D.=0.39) และตัวแปรที สามารถร่ วมกันพยากรณ์การบริ หารงานของ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชนในจังหวัดนครราชสี มา ได้แก่ ปั จจัยคําจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน และด้านความสําเร็ จในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ งปั จจัย
ทัง 3 ด้าน ร่ วมกันพยากรณ์การบริ หารงาน ได้ร้อยละ 47.6 ปัญหาและอุปสรรคทีพบส่ วนใหญ่ คือ ปัจจัย
คําจุนด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน และเงินเดือน/ค่าตอบแทน
Abstract
This study was a cross-sectional descriptive and the studied population was the
administration chiefs of primary care units in Nakhonratchasima province. Results showed
that most of them were female (53%) with the average age of 43.44 years old, the
educational degree was Bachelor’s degree or equivalent for 77.8%, the marrital status was
married for 74.2%, duration of working as the chief at primary care units was less than 10
years for 46.5%, and they were used to practice in administrational programs for 60.1%.
Overall motivation was in “high” level at average value of 3.71 (S.D.=0.35). Motivator and
hygiene factors were in “high” levels at average values of 3.71 (S.D.=0.37) and 3.60 (S.D.=
0.38), respectively. The work administration was in “high” level at the average value of 3.96

740

KKU Res J. 2011; 16(6)

(S.D.=0.39). The variables could predict the chief’s administrative performance at primary
care units in Nakhonratchasima province were hygiene factor in human relationship,
motivator factor in work characteristic, and work success at significant level. All 3 aspects
of the factors could jointly predict the chief’s work administration at primary care units in
Nakhonratchasima province for 47.6%. The problems and obstacles mostly found, was the
hygiene factor in the aspect of working condition and salary/revenue.

คําสํ าคัญ: แรงจูงใจ การบริ หารงาน ศูนย์สุขภาพชุมชน
Keywords: motivation, administrative, primary care unit

1. บทนํา
จากการที รั ฐ บาลมี น โยบายสํ า คัญ ในการ
ปฏิ รู ป ระบบราชการ เนื อ งจากระบบโครงสร้ า ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในปั จ จุ บ ัน มี บ ทบาทภารกิ จ ที
ซําซ้อนขึน และการบริ หารนโยบายหลายเรื องขาด
เอกภาพและสิ นเปลื อ งจึ ง จํา เป็ นอย่ า งยิ ง ที ต ้อ ง
ปฏิรูประบบราชการให้เป็ นราชการยุคใหม่ เพือให้
สามารถเอือต่อการบริ หารประเทศภายใต้สภาวะที
มี การเปลี ยนแปลง กระทรวงสาธารณสุ ขซึ งเป็ น
ส่ ว นหนึ ง ของระบบสุ ข ภาพของไทยในปั จ จุ บ ัน
ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาการเปลี ย นแปลงหลายด้า น
นับตังแต่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 82 ซึ งบั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ต้ อ งจั ด และ
ส่ งเสริ มการสาธารณสุ ขให้ประชาชนได้รับบริ การ
ที ไ ด้ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การกระจาย
อํา นาจ การบริ หารและการจั ด การที เ กี ย วกั บ
สุ ข ภาพไปสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น การ
ปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที เ น้ น การสร้ า ง
สุ ขภาพนําการซ่อมสุ ขภาพ นโยบายรัฐบาลในการ
จัด บริ ก ารสุ ข ภาพประชาชนไทย รวมทังสภาพ
ปั ญหาสุ ขภาพของประเทศที เปลี ยนแปลงไป ทํา
ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข ต้อ งมี ก ารปรั บบทบาท
ภารกิ จ และโครงสร้ า ง โดยมี เ ป้ าหมายที สํา คัญ
เพือให้ประชาชนมีสุขภาพดี และเป็ นทรัพยากรทีมี
คุณค่าของประเทศ (1)
ศูนย์สุขภาพชุ มชน (primary care unit:
PCU)
เป็ นหน่ ว ยบริ การระดับ ปฐมภู มิ ท าง
การแพทย์และสาธารณสุ ข มี หน้าที และความรั บ

ผิ ด ชอบจัด บริ ก ารให้ต อบสนองต่ อ ความจํา เป็ น
ทางด้า นสุ ข ภาพของประชาชนขันพื นฐาน และ
เชือมโยงกิจกรรมดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพต่าง ๆให้
ต่ อ เนื อ ง มี ล ั ก ษณะเป็ นองค์ ร วม ผสมผสาน
ประชาชนเข้า ถึ ง บริ การได้อ ย่ า งสะดวก และมี
ระบบบริ การให้คาํ ปรึ กษาและส่ งต่อ ทังนี เพือการ
สร้ า งสุ ข ภาพและการสร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้แ ก่
ประชาชน เพือป้ องกันหรื อลดปั ญหาที ป้องกันได้
ทังทางกาย จิ ต สั ง คมโดยประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ดัง นั นภารกิ จ ของศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนมิ ใ ช่ ก าร
จัด รู ป แบบบริ การที ดู เ หมื อ นว่ า มี แ ต่ เ พี ย งการ
รั ก ษาพยาบาลเท่ า นั น (2) แต่ ค รอบคลุ ม การ
ให้บริ การทุกมิติ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชน
ต้องทําหน้าที “นักบริ หาร” จําเป็ นต้องมีความรู ้
ความสามารถทีจะกําหนดระบบระเบียบงาน และ
เทคนิ คในการปฏิ บตั ิ งาน ในการทํางานให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์นันต้องใช้ท ังศาสตร์ แ ละศิ ล ปะใน
การบริ ห ารจัด การโดยเฉพาะอย่า งยิ ง ศิ ล ปะด้า น
ภาวะผูน้ าํ ซึ งมีอิทธิ พลอย่างมากต่อความสําเร็ จของ
การดําเนิ นงาน และความสําเร็ จของการบริ หาร
งานนัน มีความเกี ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการ
บริ หารประกอบด้วย คน เงิ น วัสดุ อุปกรณ์
เครื องมือเครื องใช้ และเทคนิ ควิธีการทีเหมาะสม
ทังด้า นปริ มาณและคุ ณ ภาพ แต่ ก ารที จ ะใช้
ทรั พยากรการบริ หารให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดนัน
ต้ อ งอาศั ย ผู ้บ ริ หารหรื อผู ้น ํ า ที มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถในการควบคุ ม กํา กั บ และเสริ มสร้ า ง
บรรยากาศแห่งการทํางานเป็ นทีมให้เกิดขึน (3)
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การบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารหรื อ บุ ค คลจะ
สําเร็ จได้ ต้องอาศัยปั จจัยหลายๆ ด้านไม่เพียงแต่
คุณลักษณะส่ วนบุคคล ความรู ้ ความสามารถของ
บุ ค คล ความพยายามในการทํา งาน งบประมาณ
เทคโนโลยี การสนับสนุ น จากองค์ก าร ฯลฯ แต่
ปั จจัยที สาํ คัญอีกอย่างคื อ แรงจูงใจ (motivation)
ซึ ง แรงจู ง ใจเป็ นส่ ว นหนึ ง ในการสร้ า งขวัญ และ
กําลังใจในการทํางาน พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
เกิ ดจากแรงจูงใจ โดยปกติ บุคคลมี ความสามารถ
ในการทําสิ งต่าง ๆได้หลายอย่างโดยมีพฤติ กรรม
แตกต่างกัน แต่พฤติกรรมเหล่านีจะแสดงออกเพียง
บางโอกาสเท่านัน(4) ดังทฤษฏีจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก
และคณะ (5) ได้กล่าวถึงความต้องการของคนใน
องค์ ก ารหรื อ การจู ง ใจจากการทํา งานว่ า ความ
พอใจในงานทีทาํ และความไม่พอใจในงานทีทาํ ไม่
ได้ม าจากปั จ จัย กลุ่ ม เดี ย วกัน แต่ มี ส าเหตุ ม าจาก
ปั จจัย 2 กลุ่ม คือ ปั จจัยจูงใจกับปั จจัยคําจุน ปั จจัย
จูงใจเป็ นสิ งทีสร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึน
ซึ งจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานทีปฏิบตั ิอยู่และ
ทํา ให้ บุ ค คลในองค์ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย ความสําเร็ จในการ
ทํางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ และความก้าวหน้าในตําแหน่ ง ปั จจัย
คําจุ น เป็ นปั จ จัย ที บ่ ง ชี ถึ ง ความไม่ พ อใจในการ
ทํ า งานและเป็ นปั จจั ย ที ช่ วยให้ บุ ค คลยั ง คง
ปฏิ บตั ิ งานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย เงิ นเดื อน/
ค่ าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างบุ ค คล การ
ปกครองบัง คับ บัญ ชา นโยบายและการบริ ห าร
สภาพการปฏิบตั ิงาน สถานภาพของวิชาชี พ ความ
มัน คงในการปฏิ บ ัติ ง าน และชี วิ ต ความเป็ นอยู่
ส่ ว นตัว สิ ง ที จ ะผลัก ดัน ความสามารถของคน
ออกมาได้ คื อ แรงจู งใจนัน เอง แรงจูงใจจึ งเป็ น
แรงผลัก ดัน ให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรม หรื อใช้
ความพยายามในการทํางานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
เป็ นปัจจัยทีจาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคลช่วย
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ดความเต็มใจในการทํางาน
พอใจ มุ่งมัน ทีจะทํางานให้ดีทีสุด และให้ประสบ

741

ผลสําเร็ จกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมืออย่างเต็มกําลัง
และมี ความคิ ดริ เริ มในการทํางานไปพร้ อม ๆกัน
นอกจากนี เชอร์ เมอร์ ฮอร์ นและคณ(6) ได้อธิ บาย
ว่ า ปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค คล
ประกอบด้ว ย คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ( individual attributes) ได้แก่ลก
ั ษณะประชากร ลักษณะ
ด้านความสามารถ และลักษณะด้านจิตวิทยา ความ
พยายามในการทํางาน ( work effort) และการ
สนับสนุนจากองค์การ(organizational support)
ประกอบกับ ทฤษฏี ส องปั จ จัย ของ เฮิ ร์ ซ เบิ ร์ ก ที
กล่ า วว่ า ความต้อ งการด้า นการจู ง ใจได้รั บ การ
ตอบสนองอย่า งเต็ม ที ม นุ ษ ย์จ ะรู ้ สึ ก พอใจพร้ อ ม
ปฏิ บตั ิงานด้วยความรักในหน้าที อุทิศตนเองอย่าง
หนัก รวมทังเสี ยสละทุ่มเททังแรงกายและแรงใจ
ให้กบั องค์การอย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนือย (7)
จังหวัดนครราชสี มา ประกอบด้วย 32 อําเภอ
มี ศูนย์สุข ภาพชุ มชน จํานวนทังสิ น 388 แห่ ง
บริ หารงานโดยหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จากการ
ปรั บเปลี ยนโครงสร้ างและภารกิ จของกระทรวง
สาธารณสุ ข ทําให้หวั หน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ต้อง
ปรับเปลียนบทบาทเพือสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุ ข
ประกอบกับนโยบายนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
นครราชสี ม าปี 2553 เน้น ให้ ผูบ้ ริ หารและผู ้
ปฏิ บตั ิ งานมี กระบวนการทํางานที สามารถแก้ไข
ปั ญหาในการดําเนิ นงานตามแผนด้านสุ ขภาพได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมด้วยบุคลากรมีศกั ยภาพ
ในการปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้า ที ซึ งตามที
กล่าวมา การบริ หารงานในศูนย์สุขภาพชุ มชนใน
ทุ ก ด้า นเป็ นหน้า ที ข องทุ ก คนในหน่ ว ยงานที จ ะ
ร่ ว มดํา เนิ น งานให้ป ระสบผลสํา เร็ จ แต่ หัว หน้า
ศูนย์สุขภาพชุ มชนในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา จึ ง
เป็ นตัวจักรสําคัญในการบริ หารงานให้บรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ( 8) ซึ งหากหั ว หน้ า ศู น ย์สุ ข ภาพ
ชุมชนมีแรงจูงใจที ดีในการปฏิ บตั ิ งานก็จะเกิ ดผล
ต่ อ การตั ด สิ นใจในเชิ งการบริ หารและเกิ ด
ประโยชน์ต่องานสาธารณสุ ขต่อไป
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ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื อ ศึ ก ษ า
คุณลักษณะส่ วนบุคคลและแรงจูงใจทีมีผลต่อการ
บริ หารงานของหั ว หน้า ศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชน ใน
จังหวัดนครราชสี มา
2. วิธีการวิจย
ั
การศึกษาในครังนีเป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนา
แบบภาคตัดขวาง (cross - sectional descriptive
research) เพือศึ กษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลและ
แรงจูงใจทีมีผลต่อการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุ ขภาพชุมชน ในจังหวัดนครราชสี มา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าศูนย์
สุ ขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา จํานวน 388
คน (8) คํา นวณขนาดตัว อย่ า ง โดยใช้สู ต รการ
คํา นวณขนาดตัว อย่า งเพื อ ประมาณค่ า เฉลี ย ของ
ประชากร ในกรณี ทีทราบจํานวนประชากร (9)
คํานวณได้จากสูตร
NZ α2 / 2σ 2
n= 2
e ( N − 1) + Z α2 / 2σ 2

เมือ

n = จํานวนขนาดตัวอย่าง

ประชากรที ศึ กษา คื อ หัวหน้าศูน ย์
สุ ขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา จํานวน 388
คน
Zα/ = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติ ทีระดับ
ความเชือมัน ที 95 % (Zα/ หรื อ Z0.025 = 1.96)
e = ค่าความคาดเคลือนที ยอมรับได้ทียอมให้
เกิดขึนซึ งในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั กําหนดให้
ความคาดเคลื อ นของค่ า เฉลี ย ที ศึ ก ษาจากกลุ่ ม
ตัวอย่างแตกต่างจาก ค่าเฉลียประชากรเท่ากับ 0.05
σ = ค่ า ส่ ว นเบี ย งเบนมาตรฐาน จากสู ต ร
คํานวณขนาดตัวอย่างและการทบทวนงานวิจยั ที
เกียวข้อง พบผลการศึกษาทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนการบริ หารงานของ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชนของ ปรี ดา แย้มชัยภูมิ
(10) มีค่าเท่ากับ = 0.513
N

=

แทนค่ าในสู ตร ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 198
ค น สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ มี ร ะ บ บ (systematic
random
sampling) จนได้จ ํา นวนครบตาม
ต้องการ
2.2 เครื องมือทีใช้ ในการวิจย
ั
เครื องมือที ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
คื อ แบบสอบถาม ที ผูว้ ิ จยั ได้สร้ า งขึ น จากการ
ทบทวนแนวคิ ดทฤษฏี งานวิ จ ั ย ที เกี ยวข้ อ ง
ตรวจสอบความตรงตามเนื อหา โดยผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน มีค่าความเที ยงของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีหาค่ าสัมประสิ ทธิ: อัลฟ่ าของครอนบาช
,
(Cronbach s alpha coefficient) เท่ า กับ 0.97
ประกอบด้วย ข้อคําถาม 4 ส่ วน คื อ คุ ณลักษณะ
ส่ วนบุคคล แรงจูงใจ การบริ หารงาน และปั ญหา
อุปสรรคข้อเสนอแนะ การดํา เนิ นการวิจ ัยได้รั บ
อนุ ญ าตการวิ จ ัย ทุ ก กระบวนการวิ จ ัย และได้รั บ
การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที 7 มกราคม
2554
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ดํา เนิ น การระหว่ า งวัน ที 10–30 มกราคม
2554 ทํา หนัง สื อ ขออนุ ญ าตในการทํา วิ จ ัย จาก
มหาวิ ทยาลัย ขอนแก่ นถึ งนายแพทย์ส าธารณสุ ข
จังหวัดนครราชสี มา ขออนุ ญาตเก็บข้อมูลในการ
ทําวิจยั พร้อมประสานผูร้ ับผิดชอบแต่ละอําเภอใน
การแจกแบบสอบถามและนัดหมายวันเวลาในการ
ส่ งแบบสอบถามคืน
2.4 สถิตท
ิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป SPSS for Windows
นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา การแจกแจง
ความถี ร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
แ ล ะ ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น ไ ด้ แ ก่ สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ:
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขันตอน
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ตารางที 1. สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันระหว่างคุณลักษณะส่ วนบุคคล แรงจูงใจกับการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา
การบริหารงานของหัวหน้ าศู นย์สุขภาพชุ มชน
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
แรงจูงใจ
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์
p-value
ระดับความสัมพันธ์
ของเพียร์ สัน (r)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
0.012
0.862
เพศ (หญิง)
ไม่มีความสัมพันธ์
-0.047
0.508
ไม่มีความสัมพันธ์
อายุ
0.012
0.870
สถานภาพสมรส
ไม่มีความสัมพันธ์
0.092
0.198
ไม่มีความสัมพันธ์
ระดับการศึกษา (ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า)
-0.084
0.238
ระยะเวลาที$ปฏิบตั ิหน้าที$หวั หน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
ไม่มีความสัมพันธ์
0.157**
<0.001
ตํ$า
การฝึ กอบรมหลักสูตรทางการบริ หาร
0.627**
<0.001
แรงจูงใจ
ปานกลาง
0.632**
<0.001
ปัจจัยจูงใจ
ปานกลาง
0.496**
<0.001
ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
ปานกลาง
0.531**
<0.001
ปานกลาง
ด้านการยอมรับนับถือ
0..499**
<0.001
ด้านลักษณะของงาน
ปานกลาง
0.497**
<0.001
ด้านความรับผิดชอบ
ปานกลาง
0.378**
<0.001
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง
ปานกลาง
0.553**
<0.001
ปานกลาง
ปัจจัยคํา จุน
0.125
<0.079
ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน
ไม่มีความสัมพันธ์
0.548**
<0.001
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปานกลาง
0.415**
<0.001
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ปานกลาง
0.357**
<0.001
ด้านนโยบายและการบริ หาร
ปานกลาง
0.357**
<0.001
ด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน
ปานกลาง
0.358**
<0.001
ด้านสถานภาพของวิชาชีพ
ปานกลาง
0.398**
<0.001
ด้านความมัน$ คงในการปฏิบตั ิงาน
ปานกลาง
0.326**
<0.001
ด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
ปานกลาง
** ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.01
* ค่าระดับนัยสําคัญน้อยกว่า 0.05
3. ผลการวิจย
ั

คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลของหั ว หน้ า ศู น ย์
สุ ขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ
53 อายุร ะหว่า ง 41-50 ปี ร้ อยละ 52 อายุเฉลี ย
43.44 ปี (S.D.=6.95) อายุต าํ สุ ด 28 ปี อายุสูงสุ ด
59 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 74.2 มี
3.1

ระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ยบเท่ า ร้ อยละ
77.8 ระยะเวลาทีปฏิบต
ั ิหน้าทีหวั หน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 1-10 ปี ร้อยละ 46.5 เฉลีย 13.11 ปี (S.D.
= 8.96) เคยได้รับการฝึ กอบรมหลักสู ตรทางการ
บริ หาร ร้ อยละ 60.1 และมี จาํ นวนที ผ่า นการ
ฝึ กอบรม 1-2 ครั งต่ อ ปี ร้ อยละ 87.40 เฉลี ย 2.08
ครัง
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3.2 ระดับแรงจูงใจของหัวหน้ าศู นย์ สุขภาพชุ มชน

ในจังหวัดนครราชสี มา
เมือพิจารณาระดับแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ในภาพรวมกลุ่ มตัวอย่า งมี แรงจู งใจอยู่ใ น
ระดับมาก ค่าเฉลีย 3.71 (S.D.=0.35) แรงจูงใจด้าน
ปั จ จัย จู ง ใจและด้า นปั จ จัย คําจุ น อยู่ใ นระดับ มาก
ค่าเฉลีย 3.88 (S.D.=0.37) และ 3.60 (S.D.=0.38)
ตามลําดับ เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า น
ลักษณะของงาน มีค่าเฉลียสู งทีสุด คือ มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย 4.21 (S.D.=0.47) รองลง
มา คื อ ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี แ รงจู ง ใจอยู่ ใ น
ระดับมาก ค่าเฉลีย 4.07 (S.D.=0.44) ส่ วนด้านที มี
ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน มี
แรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.04 (S.D.
=0.73)
3.3 ระดับการบริ หารงานของหัวหน้ าศู นย์ สุขภาพ
ชุมชนใน จังหวัดนครราชสี มา
เมื อ พิ จ ารณาระดั บ การบริ หารงานของ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนใน จังหวัดนครราชสี มา
พบว่ า ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ การ
บริ หารงานอยู่ในระดับมาก ค่ าเฉลี ย 3.96 (S.D.=
0.39) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยค่ าเฉลี ยด้านการวางแผน ด้านการ
จัด องค์ก าร ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้า นการ
อํานวยการ ด้านการควบคุมกํากับ มีค่าเฉลีย 3.97
(S.D.=0.41), 4.00 (S.D.=0.49), 3.90 (S.D.=0.51),
4.04 ( S.D.=0.43) แ ละ 3.89 ( S.D.=0.46) ตา ม
ลําดับ
3.4
คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลและแรงจู ง ใจที มี
ความสั มพันธ์ กับการบริ หารงานของหัวหน้ าศู นย์
สุ ขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล พบว่ า เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา ระยะเวลาที
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที หั ว หน้ า ศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุ ข ภาพชุ ม ชนในจัง หวัด นครราชสี ม า และการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรทางการบริ หาร มีความสัมพันธ์
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ระดั บ ตํา กั บ การบริ หารงานของหั ว หน้ า ศู น ย์
สุ ขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา (r = 0.157,
p-value<0.001)
แรงจู ง ใจ พบว่า ภาพรวมของแรงจู ง ใจมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการบริ หารงาน
ของ หั ว ห น้ า ศู น ย์ สุ ข ภาพ ชุ มช นใ นจั ง หวั ด
นครราชสี มา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.627,
p-value<0.001)
ปัจจัยจูงใจ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางกับ การบริ หารงานของหั ว หน้า ศู น ย์
สุ ข ภาพชุ ม ชนในจัง หวัด นครราชสี ม า อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.632, p-value<0.001) เมือ
พิ จ ารณาปั จ จั ย จู ง ใจเป็ นรายด้ า น พบว่ า ด้ า น
ความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการยอมรั บนับถื อ
ด้านลัก ษณะของงาน ด้านความรั บผิ ดชอบ และ
ด้า นความก้า วหน้า ในตํา แหน่ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์
ระดับ ปานกลางกับ การบริ ห ารงานของหัว หน้า
ศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.496, p-value<0.001; r=
0.531, p-value<0.001; r=0.499, p-value<0.001;
r=0.497, p-value<0.001 และ r=0.378, p-value
<0.001 ตามลําดับ)
ปัจจัยคําจุน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางกับ การบริ หารงานของหั ว หน้า ศู น ย์
สุ ข ภาพชุ ม ชนในจัง หวัดนครราชสี มาอย่า งมี นัย
สําคัญทางสถิ ติ (r=0.553, p-value<0.001) เมื อ
พิ จ ารณาปั จ จัย คําจุ น เป็ นรายด้า น พบว่าด้านเงิ น
เดื อน/ค่าตอบแทน (r=0.125, p-value=0.079) ไม่
มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุ ข ภาพชุ ม ชนในจัง หวัด นครราชสี ม า ในด้า น
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ด้า นการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้าน
สภาพการปฏิ บตั ิ งาน ด้านสถานภาพของวิชาชี พ
ด้านความมัน คงในการปฏิ บตั ิ งาน และด้านชี วิต
ความเป็ นอยู่ส่วนตัว มี ความสัมพันธ์ระดับปาน
กลางกับการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนยั สําคัญทาง
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ตารางที 2. ค่าสถิ ติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั,นตอนของการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชนในจังหวัด
นครราชสี มา
B
Beta
t
p-value
R
R2
ตัวแปร
6.325
<0.001
0.548
0.301
0.312
0.369
1. ปั จจัยคํ,าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
0.328
5.875
<0.001
0.663
0.439
0.274
2. ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน
0.221
3.678
<0.001
0.690
0.476
0.173
3. ปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จในการทํางาน
ค่าคงที$ = 0.965, F = 58.723, P-value <0.001

สถิ ติ

(r=0.548, p-value<0. 001;

r=0.415, p-

value<0.001; r=0.357, p-value<0.001;r= 0.375,
p-value<0.001; r=0.358,
0.398, p-value<0.001

p-value<0.001;

r=

และ r=0.326, p-value
<0.001 ตามลําดับ) (ตารางที 1)
3.5 คุณลักษณะส่ วนบุคคลและแรงจูงใจทีมีผลต่ อ
การบริ หารงานของหัวหน้ าศู นย์ สุขภาพชุ มชนใน
จังหวัดนครราชสี มา
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิ สระที มีผล
ต่อการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชน
ในจังหวัดนครราชสี มา และถูกเลือกเข้าสมการนัน
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยตัวแปรทีถูก
เลือกเข้าในสมการเรี ยงลําดับดังนี ปั จจัยคําจุนด้าน
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ( p-value<0.001)
ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน (p-value<0.001)
และปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จในการทํางาน ( pvalue<0.001) ดังนันจึงกล่าวได้วา่ ตัวแปรทัง 3 ตัว
สามารถพยากรณ์การบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุ ขภาพชุ มชนในจังหวัดนครราชสี มา ได้ร้อยละ
47.8 (ตารางที 2) ได้ส มการถดถอยพหุ คู ณ เชิ ง
เส้น ตรง ซึ ง เป็ นสมการทํานายในรู ป คะแนนดิ บ
ดังนี
Y = 0.965 + (0.312) (ปั จจัยคําจุนด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล) +
(0.274) (ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะของ
งาน) + (0.173) (ปั จจัยด้านจูงใจด้าน
ความสําเร็ จในการทํางาน)

4. สรุ ปและอภิปรายผล

โดยภาพรวมแรงจู ง ใจในการบริ ห ารงาน
ของ หั ว ห น้ า ศู น ย์ สุ ข ภาพ ชุ มช นใ นจั ง หวั ด
นครราชสี มา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย 3.71 (S.D.
=0.35) สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ นฤปวรรต์
พรหมมาวัย (11) พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการ
บริ หารโครงการสุ ขภาพของหัวหน้าสถานี อนามัย
จัง หวัด ขอนแก่ น อยู่ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี ย 3.71
(S.D.=0.38) เช่ นเดี ยวกับการศึ กษาของ ธนมณฑ
ชนก เจริ ญสวัสดิ: (12) พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ การอย่ า งต่ อ เนื อ งของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด อุ ด รธานี อยู่ ใ นระดับ มาก
ค่ า เฉลี ย 3.76 ( S.D.=0.42) เช่ น เดี ย วกับ ธารนา
ธงชั ย ( 13) พบว่ า ภาพรวมแรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านด้า นบริ ก ารเภสัช กรรมของเจ้า หน้า ที
สาธารณสุ ขในศู น ย์ สุ ขภาพชุ มชน จั ง หวั ด
หนองคายอยู่ใ นระดับมาก ค่ า เฉลี ย 3.51 ( S.D.
=0.45) ขัด แย้ง กับ การศึ ก ษาของอดิ ศ ัก ดิ: สุ ม าลี
(14) พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การการแพทย์แผน
ไทยของเจ้า หน้า ที ส าธารณสุ ข ในสถานี อ นามัย
จังหวัด ขอนแก่ น อยู่ใ นระดับปานกลาง ค่ าเฉลี ย
3.15 ( S.D.=0.61) และการศึ ก ษาของ จรั ส ศรี
อาจศิ ริ (15) พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การการแพทย์แผน
ไทย ของเจ้า หน้า ที ส าธารณสุ ข ในศู น ย์สุ ข ภาพ
ชุมชน จังหวัดหนองคาย อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 3.30 (S.D.=0.45)
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จากผลการศึกษาแรงจูงใจทังปัจจัยจูงใจและ
ปั จ จัย คําจุ น ในการบริ ห ารงานของหัว หน้า ศู น ย์
สุ ขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา พบว่า อยู่ใน
ระดับ มาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ทังปั จ จัย จู ง ใจและ
ปั จจัยคําจุ น ต่ า งก็มีส่ว นสําคัญ ที จ ะทําให้หัว หน้า
ศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชนมี แ รงจู ง ใจที จ ะบริ หารงาน
ดังนันจึ ง จําเป็ นต้องสนับ สนุ น ปั จจัยทังสองกลุ่ ม
ร่ ว มกัน เพื อ ให้ก ารบริ ห ารงานประสบผลสํา เร็ จ
บรรลุตามเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไป
ตามทฤษฎีการจูงใจของ เฮิร์ซเบิร์กทีมีปัจจัยจูงใจ
(motivation factor) ซึ ง ปั จ จัย ที ส ร้ า งความพึ ง
พอใจให้เ กิ ด ขึ น โดยทํา ให้หัว หน้า ศู น ย์สุ ข ภาพ
ชุ ม ชนมี ค วามกระตื อ รื อร้ น ที จ ะบริ หารงาน
ร่ ว มกับ ปั จ จัย คําจุ น ( hygiene factor) ซึ ง เป็ น
ปัจจัยทีบ่งชีให้เกิดความไม่พอใจ โดยจะช่วยเสริ ม
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความไม่ พ อใจในการบริ หารงานขึ น
ดัง นันหากผูบ้ ริ ห ารนํา ปั จ จัย ทังสองมาใช้ส ร้ า ง
ความพึงพอใจและส่ งเสริ มสนับสนุ นไม่ให้ความ
ไม่ พ อใจเกิ ด ขึ นแล้ว จะส่ ง ผลให้ หั ว หน้ า ศู น ย์
สุ ขภาพชุ มชนในจังหวัดนครราชสี มา มีแรงจูงใจ
ในบริ หารงานให้ เ ป็ นไปได้อ ย่ า งสํ า เร็ จ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
โดยภาพรวมการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุ ขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มาพบว่า อยู่ใน
ระดับ มาก ค่ า เฉลี ย 3.96 ( S.D.=0.39) สอดคล้อ ง
กับ การศึ ก ษาของ นฤปวรรต์ พรหมมาวัย ( 11)
พบว่า การบริ ห ารโครงการสุ ข ภาพของหัว หน้า
สถานี อ นามัย จัง หวัด ขอนแก่ น อยู่ใ นระดับ มาก
ค่าเฉลีย 3.90 (S.D.= 0.51) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ณัฐพล มีพรม พบว่าการบริ หารงานแบบธรร
มาภิบาลของหัวหน้าสถานีอนามัย อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 4.22 (S.D.= 0.44) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ประจัก ร บัว ผัน ( 16) พบว่ า ภาพรวมการ
บริ หารโครงการสุ ขภาพของหัวหน้าสถานี อนามัย
ในเขตสาธารณสุ ขที 10 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย
3.93 (S.D.= 0.51)
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ผลการวิ เ คราะห์ แ รงจู ง ใจที มี ผ ลต่ อ การ
บริ หารงานของหั ว หน้า ศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชนใน
จัง หวัด นครราชสี ม าโดยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอย
พหุ คู ณ แบบขั นตอน ( stepwise
multiple
regression analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระที มีผล
ต่อการบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุ มชน
ในจังหวัดนครราชสี มาและถูกเลือกเข้าสมการนัน
มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ร ะดับ 0.05 ส่ ว นตัว แปร
อิ ส ระที ไ ม่ ถูก เลื อ กเข้า สมการเป็ นตัว แปรที มี ค่ า
นัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 โดยตัวแปรที ถูก
เลือกเข้าในสมการเรี ยงลําดับดังนี ปั จจัยคําจุนด้าน
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ( p-value<0.001)
ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน (p-value<0.001)
และปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จในการทํางาน ( pvalue<0.001) ดังนันจึงกล่าวได้วา่ ตัวแปรทัง 3 ตัว
สามารถพยากรณ์การบริ หารงานของหัวหน้าศูนย์
สุ ขภาพชุ มชนในจังหวัดนครราชสี มา ได้ร้อยละ
47.6 สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ อดิ ศ ัก ดิ: สุ ม าลี
( 14) พบว่ า ปั จ จัย จู ง ใจด้า นความสํ า เร็ จ ในการ
ทํา งาน ปั จ จัย คําจุ น ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคล มีผลต่ อการปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานงาน
บริ การ การแพทย์ แ ผนไทยของเจ้ า หน้ า ที
สาธารณสุ ข ในสถานี อ นามัย จัง หวัด ขอนแก่ น
สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ ธนมณฑชนก
เจริ ญสวัสดิ: (12) พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็ จ
ในการทํางาน มีผลต่ อการพัฒนาคุ ณภาพบริ การ
อย่างต่อเนืองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของ ดาวรุ่ ง ดอนสมจิ ตร (17) พบว่า
ปั จจัย จูงใจด้า นความสําเร็ จของงาน ปั จจัย คําจุ น
ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานสร้างสุ ขภาพ ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ สอดคล้อง
กับ การศึ ก ษาของ ประจัก ร บัว ผัน ( 16) พบว่ า
ปั จจัยคําจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผล
ต่อการบริ หารโครงการสุ ขภาพของหัวหน้าสถานี
อนามัย ในเขตสาธารณสุ ขที 10
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5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจยั
- ผูท
้ ีเกียวข้องควรเปิ ดโอกาสให้หวั หน้าศูนย์
สุ ข ภาพชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนด
นโยบายและวางแผนการบริ หารงาน เพื อ ให้
สอดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หาที แ ท้จ ริ งตลอดจน
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ผูท
้ ี เกี ยวข้องควรกําหนดแนวทางในการ
ติดตามกํากับ และประเมินผลการบริ หารงานของ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน เพือให้การบริ หารงาน
ทุ ก งานสํา เร็ จ ตามแผนที วางไว้ ตามระยะเวลาที
กําหนด
- ผูท
้ ีเกียวข้องควรเปิ ดโอกาสให้หวั หน้าศูนย์
สุ ขภาพชุ ม ชนได้ใ ช้ค วามคิ ด ริ เ ริ ม สร้ า งสรรค์ใ น
การบริ หารงานศูนย์สุขภาพชุมชน
- ผูท
้ ีเกียวข้องควรเปิ ดโอกาสให้หวั หน้าศูนย์
สุ ข ภาพชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนด
รู ปแบบหรื อเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาความดี
ความชอบของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั(งต่ อไป
- ควรมีการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่ วมการ
วางแผนการทํางานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
- ควรมีการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่ วมการ
ควบคุมกํากับงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
- ควรมี ก ารพัฒ นารู ป แบบการบริ หารงาน
อย่างมีส่วนร่ วมของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
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